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Slovo starostky

KČT v Kostomlatech

Vážení čtenáři,
v závěru letních prázdnin proběhla v 

naší škole 2. etapa rekonstrukce vodo-
vodního řadu a výměna odlučovače tuků 
ve školní kuchyni. Rozsah prací byl určen 
projektovou dokumentací a termín do-
končení stanoven na 25. 8. 2016. Práce ve 
škole probíhaly podle stanoveného har-
monogramu do té doby, než byly provede-
ny kamerové zkoušky. Ty byly objednány 
na základě podezření na havarijní stav 
stávajícího kanalizačního potrubí, který 
byl zjištěn při odkrytí jeho části u odlu-
čovače tuků. Provedené zkoušky odhalily 
nejen nefunkční, ale na mnoha místech 
zcela chybějící kanalizační potrubí, z ně-
hož odpadní voda na mnoha místech pro-
sakovala přímo pod budovu. Stáli jsme 
před rozhodnutím, zda napojit nový od-
lučovač tuků na poškozené kanalizační 
vedení nebo zda ho vyměnit za nové. Po 
zvážení všech pro a proti jsme nakonec 
zvolili variantu kompletní výměny tohoto 
kanalizačního potrubí v celé školní kuchy-
ni. Vzhledem k rozsahu nezbytných prací 
však došlo k posunutí termínu dokonče-
ní celé stavby. Mrzí nás, že jsme rodičům 
školních dětí způsobili v úvodu školního 
roku několikadenní komplikace se zajiš-
těním stravování, ale výsledkem celkové 
rekonstrukce odpadů po jejich více jak tři-
cetiletém provozu bude, jak všichni doufá-
me, bezproblémový chod školní kuchyně 
na další desítky let. 

Na začátku byl 
nápad několika ka-
marádů - turistů 
vyzkoušet, jestli by 
se v Kostomlatech 

nedal pořádat nějaký pochod. A protože 
jsme v Hrabalově kraji, nápad na „Stezku 
Bohumila Hrabala“ byl na světě.  Chuť do 
pořádání byla veliká, horší to bylo s admi-
nistrativou. Aby vůbec mohl být pochod 
zařazen do kalendáře akcí KČT, předcházelo 
tomu poměrně dlouhé období. Povedlo se a 
někteří z vás s námi pochod 2. dubna 2016 
absolvovali. Poděkování patří řadě nadšen-
ců, kteří pomáhali na stanovištích i v cíli, a 
také obecnímu úřadu za materiální podpo-
ru (tisk pozvánek a plánů jednotlivých tras). 
Takový úspěch, kdy se zúčastnilo přes 300 
lidí, jsme nečekali. To nás motivovalo dál a 
vznikl nápad založit Klub českých turistů v 
Kostomlatech.

Pro potřebu založení KČT bylo potřeba 

V případě poruchy kanalizace volejte v liché týdny pana Josefa Bašuse - 602 434 128
a v sudé týdny pana Marka Petráčka - 602 664 329.
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členství alespoň 10 lidí. Oslovili jsme příbuz-
né a známé a nasbírali potřebné přihlášky. 
Dalším zájemcům jsou samozřejmě dveře 
otevřené. Hlásit se můžete na emailu: hrab-
stvidubenkov@email.cz. Na 18. září jsme na-
plánovali ustavující schůzi, kde jsme zvolili 
předsedu, místopředsedu a členy revizního 
výboru.

KČT Kostomlaty nad Labem by měl začít 
fungovat od 1. ledna 2017. Zájemci vždy ob-
drží seznam akcí, kterých se budou moci dle 
libosti zúčastnit. Podle zájmu můžeme na 
nějaký pochod vyrazit i společně. Jako KČT 
plánujeme na příští rok hned 4 pochody. 
Uvidíme, zda se v záplavě jiných akcí ty naše 
akce neztratí a lidé si udělají čas právě na ty 
naše pochody.

Těšíme se na další členy.

za zakládající členy
Zdeněk Duběnka

Tomáš Keltner

Souběžně s touto akcí proběhla na na-
šem hřbitově rekonstrukce starých a vý-
stavba nových chodníčků a obslužných 
ploch u zdrojů vody. Práce byly zahájeny 
v nové (spodní) části hřbitova s tím, že v 
příštím roce budou tyto práce pokračovat 
i na tzv. „starém“ hřbitově v jeho horní 
části. V souvislosti s neustále se zpřísňu-
jícími pravidly likvidace odpadů již na 
hřbitově nebude umístěn velkoobjemový 
kontejner na odpad, ale nově zde budou 
umístěny kontejnery na tříděný odpad. 
Současně jednáme o umístění automatu 
na hřbitovní svíce u hlavního vchodu do 
hřbitova. 

O prázdninách rovněž proběhla v části 
Kostomlat první etapa kouřových zkou-
šek, které mají za cíl odhalit možný průnik 

dešťové vody do podtlakové kanalizace. 
Tato problematika se stala jedním z hlav-
ních témat, týkajících se provozování ka-
nalizační sítě, neboť dešťová voda, hlavně 
při přívalových deštích, způsobuje v systé-
mu obrovské problémy technického a ob-
jemového charakteru, neboť dvě centrální 
čerpadla nezvládají odčerpávat tak velké 
množství přitékajících vod a tato relativ-
ně „čistá“ voda pak způsobuje následné 
problémy i ve vlastní čistírně odpadních 
vod, kde dochází k narušení biologického 
prostředí. Majitelé nemovitostí, u kterých 
bylo zjištěno napojení dešťových svodů do 
kanalizace, byli vyzváni k napojení svých 
okapů do dešťové kanalizace či k likvida-
ci dešťových vod na svých pozemcích tak, 
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Slovo starostky
(dokončení)

Turistická známka

Výlet do Vodního světa Kolín

Naše obec je jednou ze zastá-
vek Labské stezky (LS 22).
Jako možný suvenýr z této 

zastávky lze zakoupit dře-
věnou turistickou známku 
s vyobrazením dominanty 
obce kostela Sv. Bartoloměje, 
nebo samolepící turistickou 
nálepku s vyobrazením téhož 
objektu.
Cena je 30,- Kč za dřevěnou 

známku a 12,- Kč za turistic-
kou nálepku.
Prodejní místa jsou:
OÚ Kostomlaty nad Labem
Obecní knihovna Kostomla-

ty  nad Labem
Hostinec na Place Kostomla-

ty nad Labem
Cukrárna U Evy

Cukrárna – Martina Burdová
Sokolovna - restaurace

Obec Kostomlaty nad Labem 
chystá na podzim pro seniory 
výlet do Vodního světa Kolín. V 
tuto chvíli probíhá ve Vodním 
světě rozsáhlá rekonstrukce 
relaxační části bazénu (vířivky, 
parní kabina), která by měla 
být ukončena v půlce října. Z 
důvodu možného prodlouže-

800 100 777 | www.csobpoj.cz

POJIŠTĚNÍ:
• osob (úrazové, životní)
• majetku (auta, domy, domácnost)
• odpovědnosti (občanská, 
 zaměstnanecká)
• podnikatelských rizik
• právní ochrany
• internetových rizik
• cestovní

STAVEBNÍHO SPOŘENÍ:
• ČMSS s liškou
DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ:
• S ČSOB Penzijní společností
HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU
• u Hypoteční banky (zprostředkování)

ČSOB Pojišťovna, a. s., kancelář v Kostomlatech 
nad Labem Vám nabízí možnost uzavření:

ADRESA:
PO – ÚT = kancelář Lysá nad Labem
ST, ČT, PÁ = kancelář Nymburk

KONTAKT:
Pavlína Králová, tel.: 728 856 517
pavlina.kralova@obchod.csobpoj.cz

ní rekonstrukce nelze v tuto 
chvíli dát přesný termín výletu. 
Prosíme tímto zájemce o sho-
vívavost. Přesný termín výletu 
bude včas vyhlášen rozhlasem 
a  vyvěšen.

Bc. Zdeňka Keistová,
místostarostka

V září byla do autobusové zastávky u Jednoty instalována nová lavič-
ka, kterou zhotovil pan Vladislav Mareček, jemuž bychom rádi touto 
cestou poděkovali.

OÚ Kostomlaty nad Labem

jak to v současné době nařizuje 
naše legislativa. V zájmu bez-
problémového chodu naší ka-
nalizační sítě budeme v těchto 
kouřových zkouškách i nadále 
pokračovat.

Dílčí úspěchy jsme zazna-
menali i při monitorování 
vzniku černých skládek v obci. 
Cíleně umístěná fotopast od-
halila v průběhu dvou týdnů 
hned dva občany z okolních 
obcí, kteří si „odložili“ svoji 
stavební suť na obecní poze-
mek. Obec stojí úklid těchto 
černých skládek nemalé peníze 
a proto i v této aktivitě budeme 
nadále pokračovat.  Oba tyto 
odsouzeníhodné případy byly 
postoupeny ke správnímu říze-
ní, ve kterém hrozí těmto bez-
ohledným občanům vysoké fi -
nanční sankce, nebo jiná forma 
alternativního trestu. Obec se 
nehodlá s takovým chováním 
smiřovat, a proto bude i nadále 
v těchto aktivitách pokračovat.

V nejbližších dnech bychom 
měli také získat projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci 
obou našich separačních dvo-
rů. Naším cílem je získat ale-
spoň částečné krytí této akce 
prostřednictvím vypsané dota-

ce. Již teď však víme, že žádost 
bude možné podat pouze na 
jeden sběrný dvůr a tak nás 
mrzí, že celá záležitost neby-
la řešena již v minulosti, kdy 
možnosti získání dotace byly 
výrazně vyšší. 

Koncem tohoto měsíce bude 
připraveno k převzetí i nové vo-
zidlo pro technické pracovníky 
naší obce. Zcela nový nákladní 
automobil se dvěma samo-
statnými kontejnery nahradí 
multikáru, jejíž technický stav 
byl po všech těch letech natolik 
žalostný, že každá další inves-
tice, která by zaručila její další 
bezpečný provoz, by byla abso-
lutně neekonomická. Nové vo-
zidlo bude sloužit především k 
efektivnější přepravě sekacích 
strojů a potřebného materiá-
lu mezi jednotlivými obcemi, 
ale i k jednodušší manipulaci 
s posekanou travní hmotou a 
biologickým odpadem. 

Budeme rádi, pokud všech-
ny zmíněné kroky povedou k 
dalšímu zlepšení chodu naší 
obce.

S přáním krásného podzimu

Ing. Romana Hradilová
starostka obce
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Pozvánka na houby do Mydlovarského luhu
Rád bych Vás pozval na vy-

cházku se sběrem hub do Myd-
lovarského luhu, který máme jen 
kousek od obce. Dle sociologic-
kých výzkumů tři čtvrtiny Čechů 
vyráží alespoň jednou za rok do 
lesů na sběr hub a proto doufám, 
že alespoň někdo z těch 75% 
houbařících Čechů si zde přijde 
na své. Nenabídnu Vám však 
žádné obvyklé babky, sameťáky 
či praváky, houby které Vám zde 
chci nabídnout rostou převáž-
ně na nemocných stromech či 
pařezech, ale zase mají mnoho 
výhod oproti běžně sbíraným 
houbám. Mnohé jsou léčivé, 
rostou v různém ročním obdo-
bí, rostou mnohdy ve velkých 
trsech a mnohé jsou chuťově 
překvapivé. Uvedené druhy hub 
z Mydlovarského luhu nepřed-
stavují rozhodně nějaký kom-
pletní seznam, skutečný znalec 
by jak věřím v této lokalitě našel 
jistě mnoho dalších zajímavých 
hub. Takže moje nabídka je spí-
še malou ochutnávkou. Nebudu 
zabírat prostor popisem vzhledu 
jednotlivých hub, protože všech-
ny zmiňované je možné nalézt 
v mnoha houbařských atlasech, 
kterých je u nás velké množství a 
zvláště ty od českých autorů jsou 
velmi přehledné a kvalitní. U 
zmiňovaných hub, které můžete 
během roku nalézt v Mydlovar-
ském luhu, se zaměřím spíše  na 
to kdy a kde je můžete nalézt ( na 
čem rostou) a jak je můžete ku-
chyňsky upravit.

Penízovka sametonohá 
(Flamulina  velutipes). Roste na 
pařezích listnatých stromů od 
listopadu   do prvních opravdo-
vých mrazů. Její plodnice vydrží 

Rok včely

dokonce i mírné omrznutí. Jde 
o houbu poměrně malou zato 
často roste v trsech. V kuchyni 
využijeme zvláště kloboučky a to 
do salátů, pod maso, do rizota či 
číny, nebo do smaženice. Tužší 
„nohy“ je možno vyvařit do po-
lévek. Této houbě se pro dobu 
kdy roste říká také vánoční hou-
ba. Penízovka obsahuje protira-
kovinové antibiotikum fl amulin.

Hlíva ústřičná (Pleurotus  os-
treatus). Roste většinou od listo-
padu až do jara v trsech na list-
natých stromech. Mnohdy roste 
i na stromech, které se nacházejí 
přímo na labském břehu. Tuto 
houbu, kterou jinak kupujeme v 
obchodech či na trzích váženou, 
můžeme obalit, použít na saláty, 
do guláše atd. V hlívě je mnoho 
pozitivních látek pomáhajících 
alergikům a astmatikům, snižu-
jících krevní tlak, cholesterol a 
cukr v krvi.

Pestřeň dubový (Fistulina  he-
patica). Někdy nazývaný jako ját-
ra lesa, jelení či volský jazyk nebo 
masojed roste na starších do-
bových kmenech a pařezech od 
června do října. Plodnice je znač-
ně tlustá a šťavnatá , vypouští čer-
venou tekutinu podobnou krvi a 
při jejím rozkrojení připomíná 
svojí strukturou skutečně maso. 
Pro mírnou kyselost se doporu-
čuje před kuchyňskou úpravou 

Klidné je podletí nejen pro 
včely, ale i pro včelaře. Včeličky 
jsou nakrmené a své zásoby si 
rovnají, chystají se na zimování. 
V teplých dnech hledají poslední 
pyl i nektar. Je možné vidět včel-
ky i na ovoci, zejména na zralých 
sladkých hruškách.

 Pokračujeme v léčení proti 
roztoči varroa. Stále máme na 
paměti, jak úporný je boj s tím-
to broukem. A jen důslednými 
zákroky se tento problém zlepší. 
Nakonec v kontrolním vzorku se 

nakrájené kostičky pestřeně na-
před 3 minuty povařit v osolené 
vodě. Pestřeně lze poté nakládat 
do octa, použít do houbového 
guláše i do smaženice, pod maso 
nebo přidat do rizota či číny.

Choroš šupinatý (Polyporus  
squamosus). U této houby jsou 
jedlé jen velmi mladé (měkké ) 
plodnice. Tato houba svojí chutí 
někomu připomíná žluklé más-
lo, ale jiní ji naopak vychvalují. 
Roste od jara do podzimu na 
listnatých stromech, dubu, buku, 
ořešáku. Je výrazně dřevokazná a 
strom, který napadne, již nemá 
šanci. Roste i na  stromech, kte-
ré se vyskytují přímo na hradě 
Mydlovar nebo v Kostomlatech 
na ořešácích u trati. Hodí se 
pod maso, do houbového guláše 
nebo k obalení jako řízky. 

Sírovec žlutooranžový (La-
etiporus  sulphureus). Nazývaný 
také Choroš či Chorošovec síro-
vý roste jako dřevokazná houba 
na listnatých stromech. Roste 
mnohdy ve vyšších místech, tak-
že k jeho sběru by se hodil žebřík. 
Vyskytuje se v mohutných tr-
sech, takže jeden nález mnohdy 
naplní košík. Roste od května do 
října. Jedlé jsou mladé plodnice, 
které jsou výrazně žluté až žluto 
oranžové, musí jimi lehce projet 
nůž. Starší plodnice jsou tuhé, 
vysychají a lámou se. Pozor! Síro-
vec rostoucí na akátech nesbírat, 

vtahuje do sebe jedovatost tohoto 
stromu ! Sírovec se výborně hodí 
k obalení jako sýr, nicméně jsou 
z něho výborné i „matesy“, hodí 
se do guláše či k masu. Výborný 
je okořeněný a na čas naložený v 
oleji, takto se hodí ke grilování.

Boltcovitka bezová (Hirneo-
la  auricola- judae). Známá jako 
Jidášovo ucho roste převážně na 
černém bezu od jara do zimy. 
Jde o základní houbu čínské ku-
chyně. Lze ji i usušit, poté se však 
před použitím musí naložit do 
vody a nabude 70% své bývalé 
velikosti. Látky obsažené v této 
houbě slouží k léčbě ušních a 
očních chorob. V kuchyni ji lze 
použít do polévek, salátů, rizota 
a pod maso.

Rosolozub huspenitý (Pseu-
dohydnum gelastinosum). Tato 
houba roste na silně hnijícím 
dřevu a  pařezech od jara do 
zimy. Vytváří dvě formy  - bílou 
a značně vzácnější nahnědlou. V 
kuchyni se dá použít i za  syrova 
do salátů, vyrábí se s ní falešné 
ústřice a výborná je i v polév-
kách.

Outlovka pestrá (Trametes  
versicolor). Roste na pařezích po 
celý rok. Jde o houbu nejedlou, 
chorošovitou a značně tuhou. 
Nicméně kvůli účinným látkám, 
které obsahuje mimo jiné se po-
užívá k podpůrné léčbě po che-
moterapiích se tato houba suší, 
drtí a používá se z ní vzniklý tzv. 
houbový prášek. Tento prášek se 
buďto používá jako koření nebo 
jí samostatně, doporučená denní 
dávka je 3 – 10gramu. 

Lesklokorka lesklá (Gano-
derma   lucidum). V Japonsku 

vždy ukáže poctivost v léčbě! To 
se potom včelaři diví nad množ-
stvím brouků v odebrané měli.  

Víte,že...?
Po většinu roku (od srpna do 

dubna) je včelstvo čistě „žen-
ským“státem.

Matka vylétá několikrát na 
snubní výlet a páří se s jedním až 
s deseti trubci, i během jednoho 
snubního výletu se může spářit s 
více trubci.

Matka může klást denně 1500 
vajíček, které se tvoří ve vaječní-
cích. Oplození se děje spermi-
emi ze semenného váčku, kde 

jsou v zásobě po celý život matky 
-  na 3 až 4 roky.

Trubci vznikají z neoploze-
ných vajíček, dělnice a matka z 
vajíček oplozených. O tom, jestli 

se vylíhne dělnice nebo matka, 
rozhoduje výživa po třetím dnu. 
Larva matky doslova plave v ma-
teří kašičce.

Během vývoje larvy vykonají 
mladušky u ní až 10 000 návštěv.

Doba k nakrmení 1 larvy je 4 
až 5 hodin.

Učiň vše pro to, aby voda 
zůstala živá, strom stromem a 
člověk člověkem. Cti přírodu a 
její zákonitosti, aby včely nevy-
mřely!

Včelám dík!
text i foto Marta Dvořáková

Pokračování na str. 12
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Z činnosti SDH Hronětice

Sousedka Ivča napekla po-
svícenské koláčky jak kola od 
fasuňku, Martin někde sehnal 
sváteční ležák, kovář Pepíček 
svařil kolotoč, Martínek půjčil 
čtyřkolku, promazaly se sta-
ré vzduchovky, děvčata se od 
draní peří chvíli vrhla na papí-
rové růže, vyvalila se trampo-
lína, aj branky byly. No a pak 
to začalo. Bohouš s Martou jeli 
kolem, no tak se stavili, bylo 
teplo. Kubík dal svůj první gól. 
Martínek už svůj padesátý. Mi-
rek si ukopnul palec. Vendulka 
sundala modrou růži, Monča 

V uplynu-
lém obdo-
bí jsme se 
sešli na 2 
členských a 
1 výborové 
schůzi.

V měsíci květnu se naše požár-
ní družstvo zúčastnilo II. kola v 
požárním sportu v Nymburce. 
Výsledkem bylo 2. místo. V sou-
těžích si nevedeme špatně – v 
POLABSKÉ LIZE v požárním 
útoku se naše družstvo umísťuje 
na medailových místech: 3. mís-
to v Sadské, 2. místo v Pískové 
Lhotě. Poslední soutěž 17. září 

Psáno v kronicePsáno v kronice
HRONĚTICE
Dle usnesení obecního výbo-

ru ze dne 21.září 1888 byla tato 
kniha ku poctě našeho nejmi-
lostivějšího panovníka, k jeho 
čtyřicetiletému panování na 
trůně Rakouském,

co památní pro obec Hroně-
tickou založena, by jméno Nej-
vyššího veličenstva císaře a krá-
le Františka Josefa I. tímto na 
věčné paměti v obci Hronětické 
ostala, a co taková sloužiti má 
k různým a památným zázna-

mům v obci Hronětické co kata-
strální, s připojeními dvůr Šibice a 
osadou Vápensko.

Přičiněním zastupitelstva byl 
založen v obci Hroněticích r.1884 
sbor dobrovolných hasičů, který 
hned v prvních letech blahodárně 
pro obec působil.

Roku 1886 pořádán byl tím 
sborem hasičský župní sjezd ve 
zdejší obci, kterým znovu vzpru-
žena byla láska mezi občanstvem 
k tomuto humanitnímu spolku 
tak, že většina občanů stala se jeho 

žlutou. Standa fl ašku na špa-
gátě. Jaru málem slítla z kolo-
toče. Jiřka trefi la plechovku na 
30 metrů a výskala. Zdeněk 
vyzkoušel menší vozítko, než 
je Ropa. Teta Irena se musela 

Posvícení na louce

členy. Za doby, kdy byl starostou 
p. František Novák prováděla se 
komunikace od obce Lán přes 
ves směrem k Vápensku, v délce 
1100m. Tato silnice okresní, kte-
ráž stavěna byla společně, stála 
nákladu úhrnem asi 11334 Kor.

 Stavbu prováděl p. Čeněk Cuc 
dle návrhu inženýra Vojtěcha z 
Oberugnerů z Poděbrad, se kte-
rouž pracoval starosta Novák plné 
tři roky i s obec.zastupitelstvem 
celým.

Stavba tato stala se roku 1900.

V roce 1900 zvolen byl sta-
rostou Josef Hlaváček. V roce 
1903 byla zřízena zahrádka 
okolo kapličky na památku sto-
letého trvání, R.1905 - nouzově 
byla opravena hráz od mlýna k 
Jalovému mostu. Nová krytba 
na kapličku v r.1907.

V Hroněticích byla také ko-
várna v čp.37, kovářem pan 
František Včelka.

Marta Dvořáková
foto: za přispění obyvatel Hronětic

v Odřepsích nám přinesla velký 
úspěch: vítězství v „Odřepském 
poháru“ a celkově 3. místo v 
Polabské lize. Výsledky jsou od-
razem velmi dobrého přístupu 
k tréninkům a chuti něco doká-
zat. Tento den jsme v hasičské 
zbrojnici uspořádali „rozlučku 
se sezonou“ s grilovačkou selete, 
klobáskami a guláškem.
V červnu náš sbor uspořádal 

tradiční „Dětský den“ spojený s 
oslavou svátku svatého Floriana 
– patrona hasičů. Akce je veřej-
ností hodnocena jako zdařilá. Za 
použití techniky CAS 25 jsme 11. 
června na kostomlatském hřišti 

předvedli ukázku vytvoření hasí-
cí pěny pro děti a širokou veřej-

nost. V červnu nezaháleli členo-

vracet, jak se jí tam líbilo a to 
je přespolní.  A na druhý den 
ráno vyšlo bezbolestné slunce. 
Nenucená pohoda jak v Men-
zelových fi lmech, takové bylo 
lánské posvícení 3. 9.,  l. p. 

2016. Všem díky.
Ječmen, pšenice i chmel daly 

letos dobrý výnos, uvidíme jak 
na přesrok.

V.Zalabák

Pokračování na str. 5
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TA HROMADA…ADVENTNÍ VÝSTAVA
sobota 26.11.2016

Kde:  restaurace Na place
Kostomlaty nad Labem

10 – 16 hodin

tradi ní dílni ky nejen pro d ti, 
inspirace na adventní a váno ní výzdobu, 

drobné dárky, floristika,
dopis Ježíškovi,

vystoupení ZUŠ Kostomlaty nad Labem 

16.30 rozsv cení váno ního stromu u Jednoty

vé výjezdové jednotky: 1 výjezd 
na požár suché trávy mezi Kosto-
mlaty a Rozkoší (CAS 25 1+3) a 
účast při pátrání po zraněné oso-
bě v Kostomlatech v počtu 1+1.
V naší činnosti nechyběly ani 

brigády na údržbu vodních 
zdrojů, výstroje a výzbroje, úklid 
prostor hasičské zbrojnice a oko-
lí (posekání trávy na zahradě u 

… někde kolem tvého domu, 
na veřejném erárním prostran-
ství, je vlastně taková malá černá 
skládka uprostřed vsi. Písek, ka-
meny, štěrk, panely, obrubníky, 
suť, pražce atd., to vše splňuje 
parametry ilegálního záboru. 
Doteď marně hledají na úřadě 
nějakou tvoji žádost, že si to tam 
na chvilku odložíš. Bez ptaní sis 
půjčil od ostatních osadníků 
kousek společného pozemku a 
ještě jsi jim ho nevrátil. A to ně-
které hromádky pamatují zrod 
Googlu. Kolemjdoucí si v duchu 
cvičí sprostá slova na tvoji adresu, 
obecní údržba už ví, že si holt po 
sekání opět nabrousí nebo vymě-
ní nože svých (našich) sekaček. 
Bohužel, i tvým příspěvkem se z 
toho časem stává norma, která se 
nenápadně šíří jako úplavice. 
Je tady nějaká vzájemná úmlu-

Z činnosti SDH Hronětice
(dokončení)

va, že se to nedělá, a když, tak na 
chvilku a po dohodě s OÚ. Ta 
úmluva se jmenuje obecní vy-
hláška, udělali ji podle určitých 
principů tvoji sousedi, nikdo 
jiný. A téměř všem je jasné, oč tu 
běží. Takže, dej to i ty co nejdřív 
do pucu, ať tam zase roste trá-
va jako dřív, ať se na to dá zase 
koukat! Nebo se stav na úřadě 
a dohodni si termín a splátkový 
kalendář.
Jestli pro to nenajdeš motivaci, 

zkus si představit, že by někdo 
zítra použil stejného práva na 
„svobodné“ užívání posvátné-
ho erárního prostoru, přijel by s 
Tatrou sutě a složil ti ji pod tvoje 
okna. Nebude ti to vadit, že?
Děkuji ti.

V.Zalabák
toho času radní

Od října je 
pro veřejnost 
p ř i p r a v e n á 
herna k trávení 
volného času, 

řada volnočasových aktivit pro 
děti i dospělé a klub pro školní 
děti, které čekají na kroužek či 
dopravní spoj domů. Zařadili 
jsme odpolední hlídání dětí pro 
zaměstnané rodiče, včetně služ-
by převodu dětí z MŠ do klu-
bovny, nebo na kroužek.
Vzhledem k poptávce o dět-

skou burzu jsme nyní prozatím 
zřídili inzertní nástěnku, která 
bude k dispozici v šatně klubu. 
Nabídku a poptávku si sami 
můžete vyvěsit, nebo zašlete 
e-mailem na klubovou adresu, 
vytiskneme a vyvěsíme za Vás. 
Inzerát je možné umístit i na 
našich webových stránkách. 

zbrojnice). Strojníci sboru pod 
vedením Standy Nováka opravili 
plnící hrdlo CAS 25, vodní pum-
pu chlazení CAS 25 a vzduchový 
okruh na vozidle A-31 DA. Tři-
cetiletá technika stárne, a proto 
se častěji objevují závady. Tato 
situace volá po novém CAS. Tak 
uvidíme. V současné době řeší-
me opravu požárního čerpadla 

Podmínkou je uvést u inzerátu 
telefonní či e-mailový kontakt. 
Nabídku kroužků a dalších vol-
nočasových aktivit a jednorá-
zových akcí na školní rok 2016-
2017 naleznete na webových 
stránkách klubu 
www.klubkamarad.cz. Již nyní 

vás srdečně zveme na Dušičko-
vou stezku pořádanou v neděli 
30. 10. a Adventní výstavu s 
charitativním podtextem, která 
se bude konat v sobotu 26. lis-
topadu. 
Knihovna je od 1. září opět v 

provozu a již nyní se můžete těšit 
na nové podzimní tituly. Služba 
knihovny zůstává nezměněna.

S přáním krásných podzim-
ních dní,

Klub Kamarád
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Klub Kamarád

PS12. Nezbývá mi, než strojní-
kům poděkovat, neboť ušetřili 
obecnímu úřadu nemalé peníze 
za opravu. 10. září členové výjez-
dové jednotky předvedli ukázku 
tvoření pěny v areálu fi rmy DA-
GROS. Děti se v pěně vyřádily a 
mohly si vyzkoušet zásah vodou 
z CAS 25 speciální proudnicí. 16. 
září se sbor zúčastnil náměto-

vého cvičení v Čilci s technikou 
CAS 25 1+4 A-31 DA 1+8, kona-
la se také schůze šestého okrsku. 
A co bude dál?
30. 9. proběhne v Kostomlatech 

námětové cvičení šestého okrsku 
na objekt bytovky Povodí Labe.
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22. 10. uspořádáme sběr že-
lezného šrotu ve všech obcích 
obvodu Obecního úřadu Kosto-
mlaty nad Labem, tato akce bude 
vyhlášena místním rozhlasem. 
Žádáme Vás, občany, abyste 
podpořili nějakým tím kouskem 
železa náš SDH, předem Vám 
všem děkuji.
29. 10. chystáme „Dlabání dýní“ 

s diskotékou pro děti v hasičské 
zbrojnici. 
O dalších akcích Vás budeme 

průběžně informovat. 

Za SDH Hronětice
starosta Mirek Škornička
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1. Škola zahájila 1. 9. 2016 s 
21 žáky prvního ročníku a cel-
kovým počtem 179 žáků.
2. Školní družina dostala 

pro 3. oddělení nový nábytek a 
spolu s chodbou byla vymalo-
vána.
3. Učebna Čj dostala nový 

nábytek a osvětlení.
4. Rekonstrukce vody, části 

odpadů a lapače tuků ve školní 
kuchyni započala 25. 7. 2016. 
Zjištěn havarijní stav odpadů. 

Zprávy ze školy (zahájení)
Rekonstrukce velkoryse rozší-
řena na celý odpadní řad ku-
chyně.
5. Poděkování všem za-

městnancům kuchyně, kteří 
během stavby vyčistili všechny 
spotřebiče vystěhované mimo 
kuchyni a s obrovským nasaze-
ním dokázali kuchyni uvést do 
provozu 12. září, když poslední 
řemeslník odcházel předcho-
zí den. Bez takového nasazení 
bychom neotevřeli ani toho 12. 

Dokončovací práce probíhají 
ještě za provozu.
6. Venkovní antukové a 

škvárové hřiště bylo opět po-
sekáno, aby se alespoň neprá-
šilo. Kdo chce, vzpomene si, že 
červnové číslo přineslo projekt 
nového hřiště s umělým po-
vrchem, kdo nechce, odhalí 
zápornou hodnotu svého IQ a 
napíše článek plný zloby.
Čeká nás v září:
a) Kurzy osobnostní a sociál-

ní výchovy pro 6. - 9. ročníky v 
Českém ráji.
b) Plavecký výcvik pro 2. a 3. 

roč. od 12. 9. do 7. 11.2016.
c) Ukázka Policie ČR ve 

čtvrtek 15. září.
d) Pilotní projekt Národní-

ho centra kybernetické bez-
pečnosti s názvem „Digitální 
stopa,“ který řeší internetovou 
hygienu.

ZŠ Kostomlaty nad Labem

Všechna fota na stranách 6 a 7: Marta Dvořáková
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Rozhovor

Recyklace

Rozhovor s Mgr. Irenou Novot-
nou, třídní učitelkou první třídy
1) Po kolikáté už dostáváte do 

„péče“ prvňáčky?
 První třídu učím již po několi-

káté, nepočítala jsem kolikrát. Po 
nástupu do kostomlatské školy 
jsem nejdříve pracovala se starší-
mi dětmi od 3. do 5. třídy, teprve 
později jsem přešla k mladším 
dětem. Minulou třídu jsem učila 
celých pět let.
2) Kolik se Vám jich letos sešlo? 
Původně mělo nastoupit do 

1. ročníku 22 dětí, ale přes prázd-
niny se počet žáků ustálil na 21.
3) Je tato třída něčím specifi c-

ká?
 Každá třída je jiná, pokaždé je 

něčím specifi cká. Také děti jsou 
originální osobnosti a musí se k 
nim přistupovat individuálně. 
Proto je naše práce zajímavá, ale 
také náročná.
4) Máte k ruce také paní asis-

tentku. Mohla byste ji v krátkos-
ti představit?
 V letošním roce bude v 1. třídě 

působit asistentka pedagoga Ale-
na Češková, která k nám dojíždí 

CERTIFIKÁT ENVIROMEN-
TÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOSTO-
MLATY NAD LABEM

Naše škola díky Recyklohraní 
přispěla k ochraně životního 
prostředí 
Loni naši žáci odevzdali k re-

cyklaci 5 televizí, 10 monitorů a 
153 kg drobného elektra
V rámci programu Recyklohra-

ní, který prohlubuje znalosti 
našich žáků v oblasti recyklace 
a ochrany životního prostředí, 
žáci sběrem elektronických hra-
ček a drobných elektrozařízení 
i nadále přispívají k ochraně 
životního prostředí. O jedno-
značně pozitivních dopadech 
programu vypovídá certifi kát 

z Nymburka. Kromě naší třídy 
bude také spolupracovat s peda-
gogy na vyšším stupni.
5) Jak se těšíte na práci s touto 

třídou?
 Na práci s malými dětmi se tě-

ším. Je ale náročnější, protože 
tyto děti se musí nejdříve sžít s 
prostředím školy, zvyknout si na 
školní režim a osamostatnit se 
od rodičů. Teprve potom může-
me začít s výchovně vzdělávací 
činností. Také je důležité navázat 
dobrou spolupráci s rodiči dětí.
6) Co byste si přála v profesním 

i soukromém životě?

 V soukromém životě bych si 
přála hlavně zdraví a psychickou 
pohodu, abych mohla dál vyko-
návat svou oblíbenou práci. V 
profesní oblasti si přeji ve škole 
hodně šťastných spokojených 
dětí a vlídných spolupracujících 
rodičů. Také bych chtěla, aby 
náročná práce pedagogů opět 
získala ztracenou společenskou 
prestiž.

Přeji Vám, ať se splní Vaše přání, 
a děkuji za rozhovor.

Eva Pijáková

environmentálního vyúčtování. 
Ten nám přesně vyčísluje, o ko-
lik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody žáci 
díky recyklaci ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o kolik se nám 
podařilo snížit objem nebezpeč-
ného odpadu a produkci sklení-
kových plynů CO2. Informace 
vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která se 
studenty dlouhodobě spolupra-
cuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.
Z Certifi kátu Environmentál-

ního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že žáci naší 
školy v loňském roce vytřídili 5 
televizí, 10 monitorů a 153 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 5,77MWh elektřiny, 
308,49 litrů ropy, 25,71 m3 vody 
a 0,22 tun primárních surovin. 

Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 1,22 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 5,29 tun.
Výsledek studie jednoznačně 

prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných k sedmi cestám do 
Chorvatska, jsou to impozant-
ní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých mo-
nitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně 

přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský 
dík.
Studie LCA posuzuje systém 

zpětného odběru CRT televi-
zorů, počítačových monitorů 
a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku 
fi nální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady 
na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako 
spotřeba energie, surovin, emise 
do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla 
pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve 
všech aspektech.

ZŠ Kostomlaty nad Labem
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Rozpis podzim 2016

Vážení sportovní přátelé, příz-
nivci Sokola a občané Kostomlat!

Je tu konec prázdnin, pomalu 
končí léto a na mě začíná zvolna 
doléhat podzimní nostalgie.
Přichází nová sezona, všechny 

naše oddíly vstupují do podzimní 
části soutěže ročníku 2016-2017.
Protože léto, prázdniny a do-

volené jsou obdobím relaxace a 
odpočinku, mohu přiznat, že ani 

Postřižinský přebor mužů Nymburk (2016)
1. kolo Kostomlaty nad  Labem - Semice B   Ne 28.8.2016   17:00
2. kolo Rožďalovice – Kostomlaty nad Labem   So 3.9.2016   17:00
3. kolo Kostomlaty nad Labem – Libice nad Cidlinou  Ne 11.9.2016   17:00
4. kolo Běrunice A – Kostomlaty nad Labem   So 17.9.2016   17:00
5. kolo Kostomlaty nad Labem – Ostrá B   Ne 25.9.2016  16:00
6. kolo Kostomlaty nad Labem – Všejany   Ne 2.10.2016  16:30
7. kolo Přerov nad Labem – Kostomlaty nad Labem  Ne 9.10.2016   16:00
8. kolo Kostomlaty nad Labem – Kovanice    Ne 16.10.2016  16:00
9. kolo Hrubý Jeseník A – Kostomlaty nad Labem  Ne 23.10.2016  15:30
10.  kolo Kostomlaty nad Labem – Opočnice   Ne 30.10.2016  14:30
11. kolo Kostelní Lhota A – Kostomlaty nad Labem  So 5.11.2016  14:00
12.  kolo Kostomlaty nad Labem – Městec Králové A  Ne 13.11.2016  14:00
13. kolo Seletice – Kostomlaty nad Labem   So 19.11. 2016  13:30

I. A třída dorostu skupina C (2016)
1. kolo Kostomlaty nad Labem – Úvaly   So 27.8.2016  10:15
2. kolo Kouřim – Kostomlaty nad Labem   Ne 4.9.2016  10:15
3. Kolo Kostomlaty nad Labem – Pečky   So 10.9.2016  10:15
4. kolo Litol – Kostomlaty nad Labem    Ne 18.9.2016  10:15
5. kolo Kostomlaty nad Labem – Český Brod   St 28.9.2016  10:15
6. kolo Kostomlaty nad Labem – Červené Pečky   So 1.10.2016  10:15
7. kolo Lysá nad Labem – Kostomlaty nad Labem  So 8.10.2016  10:15
8. kolo Kostomlaty nad Labem – Jirny    So 15.10.2016  10:15
9. kolo Vrdy – Kostomlaty nad Labem   Ne 23.10.2016  10:15
10. kolo Velim – Kostomlaty nad Labem   Pa 28.10.2016  10:15
11. kolo Kostomlaty nad Labem – Městec Králové   So 29.10.2016  10:15
12. kolo Čelákovice – Kostomlaty nad Labem   So 5.11.2016  10:15
13. kolo Kostomlaty nad Labem – Jestřábí Lhota   So 12.11.2016  10:15
14. kolo Velký Osek – Kostomlaty nad Labem   Ne 20.11.2016  10:15

Okresní soutěž mladší přípravka (2016)
1. kolo Bohemia Poděbrady B – Kostomlaty nad Labem   St 7.9.2016  17:00
2. kolo Kostomlaty nad Labem – Milovice B   St 14.9.2016  17:00
3. kolo Pátek B – Kostomlaty nad Labem   St 21.9.2016  17:00
4. kolo Kostomlaty nad Labem – Drahelice    St 28.9.2016  17:00
5. kolo Volno – Volný los -Kostomlaty nad Labem  St 5.10.2016  17:00
6. kolo Kostomlaty nad Labem – AFK Nymburk  St 12.10.2016  17:00
7. kolo Poříčany – Kostomlaty nad Labem   St 19.10. 2016  17:00
8. kolo Kostomlaty nad Labem – Přerov nad Labem   St 26.10.2016  16:30
9. kolo Stratov – Kostomlaty nad Labem   St 2.11. 2016  16:00
10. kolo Polaban Nymburk B – Kostomlaty nad Labem  Pá 23.9. 2016  17:00
11. kolo Kostomlaty nad Labem – Kovanice   Pá 14.10 2016  17:00

Sokol
v Sokole se za toto období moc 
neudálo.
Něco ale přece. Natřeli jsme 

zábradlí na přední straně hřiště 
v barvách Kostomlat a povedlo 
se  částečně opravit lavice, za což 
patří velké díky panu J. Proškovi.
V minulém čísle kostomlat-

ských novin jsem Vás informo-
vala o přípravě fotbalového tur-
naje Kostomlat, uspořádaný v 
rámci 110 let založení Tělocvičné 
jednoty Sokol Kostomlaty nad 
Labem.
Turnaj proběhl v sobotu 

13.8.2016 za účasti všech muž-
stev Kostomlat, /nad Labem, 

Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na nového provozovatele restaurace Sokolovna.
Nástup možný ihned. Případní zájemci hlaste se na telefonu 728 508 394. 

pod Řípem a pod Milešovkou/ 
za krásného letního počasí. My-
slím si, že pro všechna mužstva 
to byla zároveň  příprava na pod-
zimní část soutěže. Byla jsem po-
těšena, že tento turnaj sledovali 
se zájmem nejen sportovci, ale i 
občané Kostomlat. Kromě spor-
tovního vyžítí se v tento slunný 
den všichni mohli schladit stude-
ným pivečkem, na grilu se točila 
kýta, v udírně se udily milovické 
klobásky. Ke zpestření dne při-
spěla ukázka sportu AGILITY-  
vystoupení s psíky, což zaujalo 
hlavně ty menší diváky.
Doufám, že teplé počasí a slu-

níčko způsobilo, že naše muž-
stvo skončilo na třetím místě. Na 
druhém místě a stříbrný pohár 
získali fotbalisté Kostomlat pod 
Řípem, zlatý a zároveň putovní 
pohár si odvezli fotbalisté Kosto-
mlat pod Milešovkou. Po vyhlá-
šení výsledku sobotní odpoledne 
zakončily svým vystoupením 
DUO mažoretky.
Věříme a přejeme si, aby se ten-

to turnaj stal tradicí, proto jsme 
v příštím roce po ukončení jarní 
části soutěže pozváni do Kosto-
mlat pod Milešovkou.
Tento srpnový den jsme ukon-

čili taneční zábavou. Návštěva 
nebyla taková, jakou bychom si 
představovali, myslím si ale, že 
kdo přišel a chtěl se bavit, ten se 
pobavil.
O kostomlatském posvícení 

jsme na tréninkovém hřišti při-
vítali Lunapark pana Janečka. 
Doufám, že naši nejmenší byli 
spokojeni, rodiče asi již méně. V 
sobotu se konal tradiční volej-
balový turnaj, první mistrovské 
utkání sehráli naši dorostenci a 
v neděli A mužstvo, v pondělí na 
Zlatou proběhl posvícenský sed-
miboj.
V polovině měsíce září jsme 

provedli rekonstrukci povrchu 
hřiště - závlahový systém.  Re-
konstrukci provedla na základě 
výběrového řízení fi rma Machač, 
Nové Bránice 232, Dolní Kouni-
ce.
Děkuji všem, kteří se podíleli na 

přípravě dotace. Obecnímu úřa-
du děkuji za fi nanční spoluúčast.   
Svou činnost hostinské v naší 

restauraci Sokolovna ukončila z 
osobních důvodů slečna Marké-
ta Toušová. Pokud se nenajde v 
nejbližší době nový provozovatel, 
budeme se s ní setkávat do konce 
července příštího roku / roční vý-
povědní lhůta dle smlouvy/.
Závěrem mi dovolte poděkovat 

všem trenérům, asistentům a 
hráčům všech našich oddílů za 
podzimní přípravu, trenérům 
dorostu a volejbalu děkuji za letní 
soustředění.
Do nadcházející sezony přeji 

všem oddílům hodně sportov-
ních úspěchů a dobrých výsled-
ků.

Eva Vávrová
TJ Sokol Kostomlaty n./L

     INZERCE                                                                                                                                                                                                                                                            
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Naši nejmenší zahájili 
svůj „tréninkový proces“ 
v polovině srpna, i když 
účast nebyla o prázdninách 
valná.  V současné době je 
tomu jinak a blížíme se k 
počtu kolem 20 nejmen-
ších hráčů, což nás s Jardou 
Tománkem nesmírně těší a 
věříme, že se blýská na lep-
ší fotbalové časy v našich 
Kostomlatech.  V podzim-
ní části budeme pokračo-
vat v turnajové tour,  kte-
rou jsme zahájili v jarní 
části ve společnosti Litole, 
Semic a nás. Na podzim 
jsme přibrali našeho od-
věkého rivala z Ostré, a 
tudíž proběhnou 4 turnaje, 
kde se utká každý s každým 
a to ve dvou kategoriích. 
První turnaj proběhl u nás 
v Kostomlatech dne 2. 9. 
2016, kdy nám fantasticky 
vyšlo počasí a kluci a holky 
si to skvěle užili. Výsledky 
nejsou podstatné. Tímto 
bych chtěl poděkovat ma-
minkám, které se posta-
raly o napečení buchet, 
které chutnaly i trenérům. 
Dnes vynechám poděko-
vání sponzorům, i když by 
si to samozřejmě všichni 
zasloužili a vyzvednu spo-
lupráci s rodiči nejmenších 
fotbalistů, která funguje na 
výborné úrovni, a doufám, 
že to takto bude pokračo-
vat i nadále. V poslední 
řadě bych rád poděkoval 
všem, kteří se zasloužili o 
vybudování zavlažování 
hrací plochy, zvláště Tomá-
ši Houdkovi. Tímto nám 
hřiště bude jen vzkvétat. 
V případě zájmu se můžete 
přijít podívat na trénink, 
který probíhá pravidelně 

každou středu a čtvrtek od 
16:00 hod. 

Lukáš Vorlíček
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Všechna fota: VK Kostomlaty

Opisem se vracím k dalšímu 
náboru mladých hráčů a hraček 
do volejbalové přípravky, který 
úspěšně proběhl za podpory 
základní školy. Do přípravky se 
přihlásilo 10 nových volejbalistů. 
Máme z toho radost a nadpis je 
sice jen nadsázkou, ale ve volej-
balové terminologii je to o těch 
tkaničkách.
Co jsme o prázdninách vlastně 

všechno stihli? Je to především 
soustředění v Josefově Dole, 
kterého se zúčastnilo 27 hrá-
ček a hráčů spolu s trenérkami. 

Povedlo se nám zabezpečit mi-
mořádně kvalitní sportoviště s 
příjemným ubytováním v krás-
né přírodě. Děti nám celý tý-
den dělaly velkou radost svým 
přístupem k tréninku. Na toto 
soustředění potom navazova-
lo několik tréninkových dnů 
v Kostomlatech pro nejmenší, 
kde jsme znovu pocítili velkou 
podporu rodičů a chceme podě-
kovat za stravování  v Restauraci 
u Evy a za fi nanční příspěvky 
fi rmy Dagros s.r.o. a  Profi Air 
Travel s.r.o. – Tomáš Kincl.

V krajském přeboru máme 
letos tři družstva. Jedno druž-
stvo žen, které bude navazovat 
na úspěšnou loňskou sezonu a 
třetí místo. Před námi skončila 
jen Lysá a Brandýs. Družstvo ka-
detek bude mít premiéru v této 
soutěži a družstvo mladších žá-
kyň bude druhým rokem sbírat 
cenné zkušenosti. Znovu byla 
potvrzena dohoda o spolupráci 
se Sokolem Žižkov, který hraje 
nejvyšší dívčí juniorskou volej-
balovou soutěž. Naše nejlepší 
hráčky z oddílu kadetek absol-

vují do konce roku několik tré-
ninků s juniorskou extraligou na 
Žižkově a v budoucnu mohou 
následovat Markétu Burešovou, 
která na Žižkově pravidelně tré-
nuje.
Když budu psát o Posvícen-

ském turnaji  - o jeho 13 roční-
ku, hlavou mi bleskne nejprve 
popěvek, že čas letí jako bláz-
nivý a pak, že jsem zastáncem 
tradic. Tak gratulace všem zú-
častněným a děkuju, že jste nám 
pomohli znovu udržet hezkou 
tradici. Děkujeme všem, kdo 
nám pomohli s organizací, kdo 
podle svých možností přispěli k 
hezkému sportovnímu zážitku. 
Děkujeme sponzorům Petru 
Zalabákovi a Jiřímu Hradilovi, 
Cukrárně Bruno, Cukrárně u 
Evy, a Cukrárně Martiny Bur-
dové. Ještě mi, prosím, někdo 
poraďte, komu mám poděkovat 
za nádherné počasí,… tak na 
tradice.
Volejbalový klub přeje všem 

sportovcům, fanouškům a ob-
čanům hezký sportovní podzim 
a úspěšnou sportovní sezonu 
2016-17.

Iveta Mezuliánková

Začínáme tím, že se naučíme zavazovat si boty
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Poslední červencový víkend 
se pořádal na hřišti v Hroně-
ticích již třetí ročník oblíbe-
ného turnaje Liga na boso. 
V pátek vše odstartovalo 
turnajem dětí a celá akce vy-
vrcholila v sobotu turnajem 
dospělých. Utkání se hrála 
podle speciálních pravidel, 
tedy tři na tři po dobu 2x8 
minut hrubého času, obje-
vila se zde i ostatní pravidla 
tohoto letního sportu napří-
klad zahrávání autů pomocí 
nohou, nebo to, že brankáři 
mohli zastavovat pokusy o 
gól bez pomoci rukou. Akce 

Liga na boso
se zúčastnilo celkem 14 týmů 
dospělých, včetně něžného 
pohlaví a 4 celky tvořené z 
řad těch nejmladších.
 Letošní ročník byl asi 

zatím tím největším, z hle-
diska jak návštěvnosti, tak i 
výtěžku, který se za dva dny 
stačil vybrat. Diváci měli k 
dispozici stánky s občerstve-
ním, místní hasiči zřídili již 
tradiční bazének, v němž se 
mohl každý v horkém počasí 
svlažit. Podařilo se přilákat 
spousty sponzorů a hlavně 
dát dohromady obrovskou 
masu lidí, kteří se zasadili o 

přípravy a vlastně i průběh 
turnaje. Všechny ani nelze 
jmenovat, proto chci vyjádřit 
formou tohoto článku obrov-
ský dík všem.
  Akce od letošního roku 

nese název Klose Cup.  Dů-
vod přejmenování každý zná. 
Společně s názvem jsme změ-
nili i ofi ciální logo turnaje, 
na němž je zobrazen právě 
náš kamarád, který měl být 
jedním se spolupořadatelů. 
V areálu byl také zřízen spe-
ciální stánek s mnoha upo-
mínkovými předměty. Ve 
večerních hodinách bylo v 

plánu vypustit k nebi lampi-
óny s posledním vzkazem, 
ale z bezpečnostních důvodů 
jsme zvolili formu svíček, kte-
ré lidé symbolicky nosili pod 
logo a zavzpomínali na Luká-
še.
 Celý výtěžek z této akce 

jsme se po dohodě s kamará-
dy rozhodli věnovat dvěma 
postiženým lidem, na jejichž 
konto poputuje dohromady 
25 000,- Kč na pomůcky k 
usnadnění denního života. 
Doufáme, že v dalších letech 
dokážeme vybrat ještě více fi -
nančních prostředků.
 Do příštích let plánuje-

me z Klose Cupu udělat nejen 
sportovní, ale i společenskou 
akci a přilákat co nejvíce lidí z 
širokého okolí. Rádi bychom 
uspořádali například živý 
koncert nějaké kapely a zřídili 
i další doprovodný program, 
třeba i pro ty nejmenší. Nako-
nec ještě jednou obrovský dík 
všem zúčastněným a srdečně 
Vás zveme i na další ročníky, 
doufejme, již tradiční akce do 
budoucích let.

text a foto: pořadatel a ma-
nažer turnaje Lukáš Vondra
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 Na závěr

Společenská kronika
Blahopřejeme k významným jubileím:
 panu Karolu Sporišovi z Kostomlat 
 panu Františkovi Verzichovi z Kostomlat
Mezi námi jsme přivítali:
 Nikolu Šnajdrovou, nar. 28.07.2016
 Jana Podlahu, nar. 03.08.2016
 Sáru Vildovou, nar. 03.08.2016
 Lauru Truhlářovou, nar. 06.09.2016
Naposledy jsme se rozloučili:
 s paní Jaroslavou Procházkovou z Kostomlat
 s paní Hedvikou Verzichovou z Rozkoše
 s panem Milošem Šafaříkem z Kostomlat
 s panem Jiřím Poncem z Kostomlat

I letos hledáme vánoční strom
Pokud máte na svém pozemku vzrostlý smrk, který by měl být předmětem pokácení v období vegetačního klidu, nabídněte ho, prosím, obci na 

telefonním čísle: 325 538 611. Strom rádi pokácíme a použijeme k vánoční výzdobě obce.

Houby
(dokončení)

známá jako zázračná Reishi je 
další nejedlá, ale léčivá houba, 
která byť vzácně roste v Mydlo-
varském luhu. Roste na pařezích 
v létě a na podzim. Její plodnice 
je značně tuhá a jakoby vosko-
vá. Protože tato houba obsahuje 
mnoho zdraví prospěšných lá-
tek, které zejména Asiaté v Číně 

a Japonsku využívají k různým 
podpůrným léčbám využívá se z 
této houby tzv. houbový prášek, 
různé maceráty v alkoholu nebo 
vývary.

Věřím, že pokud do Mydlo-
varského luhu vyrazíte kdykoliv 
třeba  na houby vždycky si jich 
alespoň  pár přinesete.

text a foto: David Macháček
Priroda.kostomlaty@seznam.cz

Vážení ob ané, 

obec Kostomlaty nad Labem Vás srde n  zve  na 

SSVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY 
 

SETKÁNÍ SE USKUTE NÍ 8. 11. 2016 OD 15,30 HODIN 

V SÁLE HOSTINCE NA PLACE V KOSTOMLATECH 

 

Krátkým programem vystoupí žáci ZUŠ Kostomlaty nad Labem  

Ob erstvení a hudba k tanci a poslechu je zajišt no 

Svoz a rozvoz z okolních obcí je obstarán služebním vozem obce. Prosíme zájemce o svoz, 
aby se telefonicky nahlásili na Obecním ú ad  v Kostomlatech nad Labem       
na tel. 325538611, 734202166 

Všichni jste srde n  zváni 


